അദ്ധ്യാപക - രക്ഷാകര്തൃ സംഗമം 2020-2021
കകാകേജ് ഓഫ്എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാന്ഡട്രം
തിരുവനന്തപുരം

പപാതുസകേേനം

2021 ജൂലൈ 24 ,
ശനിയാഴ്ച രാവിപൈ 10 മണിക്ക്

2019 -20 & 2020-21
വാര്ഷിക റികപാര്ട്ടം
കണക്കുകേടം

2020-2021 കാൈയേവിപൈ പി.രി.എ. യുപര മുഖ്യസാരഥികള്
ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്

1
2
3
4
5

ട്പസിരന്റ്റ്

:

കരാ. ജിജി.സി.വി

ലവസ്പട്പസിരന്റ്റ്

:

ട്ശീ. പക.രി. ബാൈഭാസ്പകരന്ഡ

പസട്കട്റി

:

കരാ. ലബജുശശിധരന്ഡ

കജായിന്റ്് പസട്കട്റി

:

ട്ശീമതി. ബീന. എസ്പ. എസ്പ

ട്രഷറര്

:

കരാ. മിനി. വി. പി

രക്ഷാകര്താക്കേില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള്
1

ട്ശീ. മധുരഞ്ജന്ഡ. എന്ഡ. എസ്പ

10

ട്ശീ. അനില്കുമാര്. പക. എം

2

ട്ശീമതി. അനിതാകുമാരി അേ. എല്

11

ട്ശീ. അരുണ് കബാസ്പ. എസ്പ

3

ട്ശീ. മുഹേദ് മുനീര്. പക. പക

12

ട്ശീമതി. ഓമനയേ. പക. ജി

4

ട്ശീമതി. വിൈാസിനി. ആര്

13

ട്ശീ. വിന്ഡപസന്റ്റ് വിസ്സി പക. ആൈപാട്്

5

അരവ. ട്ശീ. ദിവാകര്ൈാല്. രി

14

ട്ശീ. രവിചട്രന്ഡ. വി

6

ട്ശീമതി. ബീന. എസ്പ. എസ്പ

15

ട്ശീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്ഡ നായര്. എന്ഡ

7

അരവ. മുരേീധരന്ഡ. ജി

16

ട്ശീ. ബന്നി. ഐ. പുൈികക്കാട്ില്

8

ട്ശീ. ട്പസന്നന്ഡ. പജ

17

ട്ശീ. പക. രി. ബാൈഭാസ്പകരന്ഡ

9

ട്ശീമതി. ഷാര്പൈറ്്അല്പമയ്ര. പജ

18

ട്ശീ. ഹരീട്രകുമാര്. വി. ആര്.

അധയാപകരില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള്
1

കരാ. എം. അബ്ദടല് നിസ്സാര്

:

യൂ ജി രീന്ഡ

2

കരാ. മിനി. കസാമന്ഡ

:

എ ച് . ഒ. രി സിവില്

3

കരാ. ട്ശീജയ

:

എ ച് . ഒ. രി ഇൈക്ടട്രിക്കല്

4

കരാ. സൈിം. എ

:

എ ച് . ഒ. രി കമ്പ്യൂട്ര് സയന്ഡസ്പ

5

കരാ. സബിത

:

എ ച് . ഒ. രി എം സി എ

6

കരാ. വികനാദ്. പി

:

എ ച് . ഒ. രി പി. രി .രി. സി

കരാ. അജയ്കുമാര്. ജി. ഐ

:

എച്.ഒ.രി
ഫിസിക്കല്എരയൂകക്കഷന്ഡ

8

ട്ശീ. സജീവകമാഹന്ഡ

:

എ ച് . ഒ. രി ഫിസിക്ടസ്പ

9

കരാ. ജയകുമാര്

:

പി.ജി രീന്ഡ

10

കരാ. അനില് ൈാല്

:

എ ച് . ഒ. രി പമക്കാനിക്കല്

11

കരാ. സകന്താഷ്കുമാര്. എസ്പ

:

എ ച് . ഒ. രി ഇൈക്ടകട്രാണിക്ടസ്പ

12

കരാ. ഷീജ. പക. പി

:

എ ച് . ഒ. രി ആര്ക്കിപരക്ടചര്

13

കരാ. സുകരഷ് സുട്ബഹ്മണയം

:

രയറക്ടരര് ഓഫ് എം. ബി. എ

14

കരാ. രാജ്കുമാര്. എം. ആര്

:

സി.ജി .പി.യൂ കകാര്രികനറര്

15

കരാ. ഇരുമതി

:

എ ച് . ഒ. രി മാതമാറിക്ടസ്പ

16

കരാ. മുഹേദ് ആരിഫ്. എം

:

എ ച് . ഒ. രി പകമിസ്പട്രി

7

വാര്ഷിക റികപാര്ട്്്
ബഹുമാനപപട് ട്പിന്ഡസിപല് കരാ. ജിജി സി വി, യു. ജി. രീന്ഡ കരാ അബ്ദുള്
നിസ്സാര്, പി.ജി.രീന്ഡ കരാ. സുനില് എഡ്കവര്ഡ്, മുന്ഡ പി.ജി.രീന്ഡ എസ്പ ജയകുമാര്, റിസര്ച്ച്
രീന്ഡ കരാ. സകന്താഷ്കുമാര് എസ്പ, മുന്ഡ റിസര്ച്ച് രീന്ഡ കരാ. സിന്ധു ജി, പി.രി.എ. ലവസ്പ
ട്പസിരന്ഡറ്

ട്ശീ. പക രി ബാൈഭാസ്പകരന്ഡ, ട്രഷറര് കരാ. മിനി. വി.പി, കജായിന്റ്് പസട്കട്റി

ട്ശീമതി. ബീന എസ്പ. എസ്പ, പി.രി.എ. കാരയനിര്വഹണ സമിതിയിപൈ രക്ഷാകര്താക്കോയ
അംഗങ്ങപേ, സി.ഇ.രി. യിപൈ വിവിധ വകുപട തൈവന്മാപര, ഏപറ നാേപത കസവനതിനു
കശഷം സി.ഇ.രി യില് നിന്നും വിരമിച്ച അദ്ധ്യാപകപര, മറട ഓഫീസര്മാപര, രക്ഷാകര്താക്കപേ,
അദ്ധ്യാപകപര, വിദയാര്ഥികേടപര എൈലാ ആവശയങ്ങള്ക്കും കയാമ്പ്സിൈും ഓഫീസിൈുമായി
കസവനം നല്കിപക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാപര, ട്പിയപപട് വിദയാര്ഥി സുഹൃതുക്കപേ.
കകാകേജ്

ഓഫ്

കാൈയേവിപൈ

എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വാര്ഷിക

തിരുവനന്തപുറതിന്റ്പറ

റികപാര്ട്്

വേപര

പി.രിഎ

സകന്താഷകതാപര

യുപര

നിങ്ങള്ക്കു

2020

-

2021

മുന്ഡപാപക

അവതരിപിച്ചട പകാള്ളപട്.
2020-2021 കാൈയേവിപൈ പി.രി.എ യുപര ട്പവര്തനങ്ങള് 2020, ഏട്പില് 19 ന്റ് ആരംഭിച്ചട.
പി.രി.എ.

കാരയനിര്വഹണ

സമിതിയില്

36

അംഗങ്ങള്

ഉണ്ട്.

എൈലാകപരും

വേപര

ആത്മാര്ഥതയും ചുറുചുറുക്കും ഉള്ളവര്. മുന്ഡകാൈങ്ങേില് ഉണ്ടയിരുന്നത് കപാപൈ ഈ
കാൈയേവിൈും

കകാകേജിന്റ്പറ

എൈലാ

വികസന

പരിപാരികള്ക്കും

പി.രി.എ

ഒരു

പനരുംതൂണായി തപന്ന നിൈനിന്നു കപാരുന്നു. 2020-2021 കാൈയേവില് കകാവിഡ് മഹാമാരിയുപര
ഭീതിപപരുതുന്ന

പൈ

അവസരങ്ങള്

ഉണ്ടായിട്ടകപാൈും

പി.രി.എ

കാരയനിര്വഹണ

സമിതിയുപര ശക്തമായ പിന്തുണകയാപര 4 മീറിങ്ങുകള് ഓണ്ലൈന്ഡ ആയും 1 മീറിംഗ് ഓഫ്
ലൈന്ഡ ആയും കൂരുകയുണ്ടായി. കകാകേജിന്റ്പറ പൈവിധതിൈുള്ള വികസനപരിപാരികള്ക്കും,
കുട്ികേടപര

കക്ഷമ

ട്പവര്തനങ്ങള്ക്കും

ട്പവര്തനങ്ങേിൈും,
ട്പകയാജനകരമായ

മീറിംഗുകേിൈൂപര സാധിച്ചട.

അച്ചരക്കതിനും,
തീരുമാനങ്ങള്

പഠനപാകരയതര

ലകപക്കാള്ളാന്ഡ

ഈ

2020 - 2021 ല് കകാകേജിപൈ പപാതുവായ വികസനതിന്റ് പി.രി.എ നല്കിയ
കസവനങ്ങള്
●

ഫിസിക്കല് എജയുകക്കഷന്ഡ രിപാര്ട്്പമന്ഡറ്

എച്ച്.ഒ.രി കരാ. അജയകുമാര് ജി.ഐ

നല്കിയ വിവരം അനുസരിച്ച് സി.ഇ.രിയിപൈ ഒരു വിദയാര്ഥിനിയുപര അച്ഛന്ഡ്്പറ
ചികിത്സക്കായി പി.രി .എ യുപര മുഖ്യ സാരഥികള് മാട്തമായി സംഭാവനയായി നല്കിയ
50,000/- (അന്ഡപതിനായിരം ) രൂപ നല്കുകയുണ്ടായി .

●

കകാവിഡ് കാൈപത ദുരിതങ്ങള് കണക്കിപൈരുതു സാമ്പ്തികമായി പികന്നാക്കം
നില്ക്കുന്ന വിദയാര്ഥികേടപര കുരുംബതിന്റ് സി ഇ രി യിപൈ അധയാപകര് സംഭാവന
ആയി നല്കിയ 625000/- ( ആറു ൈക്ഷതി ഇരുപതി അയ്യായിരം) രൂപ പി രി എ ഓഫീസ്പ
മുകഖ്പന കുട്ികള്ക്ക് നല്കി

●

കകാവിഡ് സാഹചരയം കണക്കിപൈരുതു പി രി എ ഫീസ്പ അരക്കുന്നതിനായി സ്പ ബി ഐ
കേക്ടര ഓണ്ലൈന്ഡ സൗകരയം ഏര്പപരുതി

●

സാകേതിക സര്വകൈാശാൈയുപര പമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗതില് ഒന്നാം
റാേ് കനരുകയും മറട ശാഖ്കേിപൈ റാേ് കജതാക്കപേക്കാള് കൂരുതല് സി.ജി.പി.എ
കനരുകയും പചയ്ത അഖ്ില് പി കമാഹന്ഡ
അനുകമാദിക്കുകയും

എന്ന അവസാന വര്ഷ

വിദയാര്ഥിപയ

25,000/- (ഇരുപതി അയ്യായിരം ) രൂപ കയാഷ്

അവാര്ഡ്

നല്കുകയും പചയ്തു .
●

സി.ഇ.രി

അൈുമിനി

ട്ഗൂപ്

ആയ

പമകരാസ്പ

ബാച്ച്

രൂപം

പകാരുതിട്ടള്ള

പൂകന്താട്തിന്ഡപറ നവീകരണതിനായി പി.രി.എ യുപര കനതൃതവതില് സി.ഇ.രി യിപൈ
അദ്ധ്യാപകരും

രക്ഷകര്താക്കേടം

പചരികള്

സംഭാവന

പചയ്യടകയും

അവയുപര

ട്കമീകരണതിനായി പി.രി.എ ഫണ്ടില് നിന്നും പചറിയ ഒരു തുക ചിൈവഴിക്കുകയും
പചയ്തു.
●

2020-2021

വര്ഷതിപൈ

കകാകേജ്

അഡ്മിഷന്ഡ,

സാകേതിക

സര്വകൈാശാൈയുപര

ഓഫ്ലൈന്ഡ പരീക്ഷകള്, പരക്ടനിക്കല് രയറക്ടരറുപര കനതൃതവതില് നരന്ന പി.ജി സ്പകപാട്്
അഡ്മിഷന്ഡ എന്നിവയ്ക്കുകവണ്ടി സര്ക്കാര് മാനദണ്ഡങ്ങള് അനുസരിച്ചടള്ള കകാവിഡ്

വാര് റൂം , രീന്ഡ മാരുപര നിര്കദശം അനുസരിച്ച് പി.രി.എ.യുപര കനതൃതവതില്
ട്കമീകരിക്കപപട്ട .

വിവിധ രിപാര്ട്പമന്റ്റിപൈ ഉന്നമനതിനായി പി.രി.എ നല്കിയ
കസവനങ്ങള്
1 .സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

പട്പാഫസ്സര് കരാ. യാഷിദ നാദിര്ന്റ്പറ അകപക്ഷട്പകാരം രിപാര്ട്പമന്റ്് പരിസരം
വൃതിയാക്കുന്നതിന്റ് 14,225/- (പതിനാൈായിരതി ഇരൂന്നൂറി ഇരുപതി അഞ്ച് ) രൂപ
ധനസഹായം നല്കി .

●

*

അകസ്സാസികയറ്

പട്പാഫസര്

കരാ.

ഷിബു

എ

യുപര

അകപക്ഷട്പകാരം

രിപാര്ട്പമന്റ്റില് വാട്ര് രാേ് വൃതിയാക്കിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 9,961/(ഒന്ഡപതിനായിരതി പതാള്ളായിരതി അറുപതി ഒന്ന്) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും
അനുവദിച്ചട.

2 .പമക്കാനിക്കല് എന്ഡജിനീയറിംഗ് രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

ഫസ്റ്റ് കട്ഗഡ് ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര് ട്ശീ. അനിആന്ഡ്്റണിയുപര അകപക്ഷട്പകാരം ഹീറ് എന്ഡജിന്ഡ
ൈാബിപൈ കമാണിറര് നന്നാക്കുന്നതിനും റാം പചയ്ഞ്ച് പചയ്യടന്നതിനുമായി 2,660/(രണ്ടായിരതി അറുനൂറി അറുപത്) രൂപ ധന സഹായം നല്കി.

●

ഫസ്റ്റ്

കട്ഗഡ് ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര് ട്ശീ.സുകരഷ്കുമാര് പക എസ്പ ന്ഡ്്പറ അകപക്ഷട്പകാരം

രിപാര്ട്പമന്റ്റിപൈ അറകുറപണികള് പചയ്തവകയില് ചിൈവായ തുകയായ 9,220 /(ഒന്ഡപതിനായിരതി ഇരുനൂറി ഇരുപത്) രൂപ പി.രി .എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

ഫസ്റ്റ് കട്ഗഡ് ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര് ട്ശീ.വിഷ്ണു എം ന്റ്പറ അകപക്ഷട്പകാരം പമഷീന്ഡ
കഷാപിപൈ റൂഫിങ് കജാൈികള് പചയ്യടന്നതികൈക്കായി ധനസഹായമായി
(ആറായിരം)

രൂപ

2019-2020

ല്

നല്കിയിരുന്നു

.റൂഫിംഗ്

6,000/-

കജാൈികള്

പൂര്തിയാക്കിയ വകയില് 7,553/- (ഏഴായിരതി അഞ്ഞൂറി അന്ഡപതി മൂന്ന്)
രൂപ ചിൈവായ പക്ഷം ഈ അകപക്ഷ തീര്പാക്കുന്നതിനു ബാക്കി തുകയായ 1,533/ (ആയിരതി അഞ്ഞൂറി മുപതി മൂന്ന്) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും നല്കി .

●

കരാ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്ഡ വി എസ്പ ന്റ്പറ അകപക്ഷട്പകാരം രിപാര്ട്്പമന്റ്റ് പരിസരം
വൃതിയാക്കുന്നതിന്റ്

14,900/-

(പതിനാൈായിരതി

പതാള്ളായിരം)

രൂപ

ധനസഹായം നല്കി .
●

അകസ്സാസികയറ്

പട്പാഫസര്

രിപാര്ട്പമന്റ്റികൈക്ക്

മകഹഷ്

സാനിലറസര്,

എസ്പ

പതര്മല്

ന്ഡ്്പറ
സ്പകാനര്

അകപക്ഷട്പകാരം
എന്നിവ

വാങ്ങിയ

വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 10,000/- (പതിനായിരം) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും
നല്കി .
●

ഫസ്റ്റ് കട്ഗഡ് ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര് ട്ശീ. അമൃത്കുമാര് എം ന്ഡ്്പറ അകപക്ഷട്പകാരം
ലഹകട്രാേിക്ടസ്പ ൈാബികൈക്ക് ആവശയമായ സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന്റ് 4,259/- (
നാൈായിരതി ഇരുന്നൂറി അന്ഡപതി ഒന്ഡപത് ) രൂപ ധന സഹായം നല്കി .

●

പട്പാഫസര് കരാ. വി ആര് രാജീവിന്ഡ്്പറ അകപക്ഷട്പകാരം രിപാര്ട്്പമന്റ്റികൈക്ക്
യുപിഎസ്പ

ബാററി

വാങ്ങിയ

വകയില്

ചിൈവായ

തുകയായ

950/-

(പതാള്ളായിരതി അന്ഡപത്) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട.

●

ഫസ്റ്റ് കട്ഗഡ് ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര് ട്ശീ. അനിആന്റ്റണി യുപര അകപക്ഷട്പകാരം ഹീറ്
എന്ഡജിന്ഡ ൈാബില് കുരിപവള്ളം ൈഭിക്കുന്നതികൈക്കായി അരീഷണല് ലപപ് ലൈന്ഡ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റ് 2,000/- (രണ്ടായിരം )രൂപ ധനസഹായം നല്കി .

●

ഫസ്റ്റ് കട്ഗഡ് ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര് ട്ശീ. അനിആന്റ്റണിയുപര അകപക്ഷട്പകാരം ഹീറ് എന്ഡജിന്ഡ
ൈാബികൈക്ക് ആവശയമായ സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന്റ് 2,400/- (രണ്ടായിരതി നാനൂ്)
രൂപ ധനസഹായം നല്കി .

●

ഫസ്റ്റ്

കട്ഗഡ്

ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര്

ട്ശീ.

അമൃത്കുമാര്

എം

ന്ഡപറ

അകപക്ഷട്പകാരം

ലഹകട്രാേിക്ടസ്പ ൈാബിപൈ പമ്പ്് യൂണിറ് നന്നാക്കുന്നതിന്റ് 2,500/- (രണ്ടായിരതി
അഞ്ഞൂ് ) രൂപ ധനസഹായം നല്കി.

●

ഫസ്റ്റ്

കട്ഗഡ്

ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര്

ലഹകട്രാേിക്ടസ്പ

ൈാബിപൈ

ട്ശീ.

അമൃത്കുമാര്

ഓവര്

(അയ്യായിരം) രൂപ ധനസഹായം നല്കി .

പഹഡ്

എം

രാേ്

ന്ഡ്്പറ

അകപക്ഷട്പകാരം

വൃതിയാക്കുന്നതിന്റ്

5,000/-

3 .ഇൈക്ടട്രിക്കല് എഞ്ചിനീറിംഗ് രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

എച്ച് ഒ രി കരാ. പി ട്ശീജയയുപര അകപക്ഷട്പകാരം രിപാര്ട്്പമന്റ്് കലാക്കിപൈ
ലവലഫ

സിസ്റ്റം

നന്നാക്കുന്നതിന്റ്

14,725/-

(പതിനാൈായിരതി

എഴുനൂറി

ഇരുപതിയഞ്ച്) രൂപ ധനസഹായം നല്കി.

●

പട്പാഫസര് ജയ് ജിത് എം ബി യുപര അകപക്ഷട്പകാരം രിപാര്ട്്പമന്ഡ്്റില്
എ.ന്ഡ.ബി.എ

അട്ക്കരികറഷന്ഡ്്പറ

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റ്
അറുനൂ്)

രൂപ

2019-2020

ഭാഗമായി

പുതിയ

ല് ധനസഹായമായി

നല്കിയിരുന്നു.

കബാര്രുകള്

കബാര്രുകള്

14,600/- (പതിനാൈായിരതി
സ്ഥാപിച്ച

വകയില്

22,212/-

(ഇരുപതിനായിരതി ഇരുന്നൂറി പട്ന്തണ്ട്) രൂപ ചിൈവായപക്ഷം ഈ അകപക്ഷ
തീര്പാക്കുന്നതിന്റ് ബാക്കി തുകയായ 7,612/- (ഏഴായിരതി അറുനൂറി പട്ന്തണ്ട്)
രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും നല്കി.

●

അസിസ്റ്റന്റ്് പട്പാഫസര് കസാഹന്ഡ പ്ലാസിഡ് കജാണ് ന്ഡ്്പറ അകപക്ഷട്പകാരം
രിപാര്ട്്പമന്റ്റും പരിസരവും വൃതിയാക്കുന്നതിന്റ് 50,000/- (അന്ഡപതിനായിരം)
രൂപ ധനസഹായം നല്കി.

●

പട്പാഫസര് കസവയര് പജ എസ്പ ന്റ്പറ അകപക്ഷട്പകാരം രിപാര്ട്്പമന്ഡറികൈക്ക്
ഇന്ഡട്ഫാപറഡ് പതര്കമാമീറര്, സാനിലറസര്, സാനിലറസര് സ്റ്റാന്ഡഡ് എന്നിവ
വാങ്ങിയ

വകയില്

ചിൈവായ

തുകയായ

6,675/-

(ആറായിരതി

അറുനൂറി

എഴുപതി അഞ്ച്) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട.

●

പട്പാഫസര്

ട്ഫാന്ഡസിസ്പ

ഇൈക്ടകട്രാണിക്ടസ്പ

സര്കയൂട്്

എം

ഫര്ണാണ്ടസിന്റ്പറ

ൈാബിന്റ്പറ

(ഒന്ഡപതിനായിരം) രൂപ ധനസഹായം നല്കി.

തറ

ലരല്സ്പ

അകപക്ഷട്പകാരം
ഇരുന്നതിന്റ്

9,000/-

●

പട്പാഫസര്

കരാ

.ആര്ൈിന്ഡ

കരവിഡ്സണ്

ന്ഡ്്പറ

അകപക്ഷട്പകാരം

രിപാര്ട്്പമന്റ്റില് പുതിയ വാട്ര് രാേ് സ്ഥാപിക്കുവാന്ഡ 6,700 / - ( ആറായിരതി
എഴുന്നൂ് ) രൂപ ധന സഹായം നല്കി .

●

പട്പാഫസര് ജയട്ശീ എം എസ്പ ന്ഡ്്പറ അകപക്ഷട്പകാരം പരസ്റ്റിംഗ് ൈാബ് പരിസരം
വൃതിയാക്കിയതും ഇൈക്ടട്രിക്കല് പമഷീന്ഡസ്പ ൈാബിനു മുന്നിപൈ മരച്ചിൈലകള്
മുറിച്ചട മാറിയതുമായ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 13,500/- (പതിമൂവായിരതി
അഞ്ഞൂ്) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട.

4. ഇൈക്ടകട്രാണിക്ടസ്പ&കേയൂണികക്കഷന്ഡഎഞ്ചിനീയറിംഗ് രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

ഫസ്റ്റ്

കട്ഗഡ്

ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര്

ട്ശീമതി.

ട്ശീകൈഖ്

ജി

യുപര

അകപക്ഷട്പകാരം

ക്ടേീനിംഗിനാവശയമായ വസ്പതുക്കള്, സാനിലറസിങ് പമഷിന്ഡ, പരമ്പ്കറച്ചര് സ്പകാനര്
എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന്റ് 10,000/- (പതിനായിരം) രൂപ ധനസഹായം നല്കി.

5 . കമ്പ്യൂട്ര് സയന്ഡസ്പ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

ൈാബ് ഇന്ഡസ്പട്രക്ടരര് ട്ശീ. ഷാബി ബി എസ്പ ന്ഡ്്പറ അകപക്ഷട്പകാരം രിപാര്ട്്പമന്റ്്
പരിസരവും

ക്ലാസ്പറൂമുകേടം

വൃതിയാക്കുന്നതിന്റ്

15,000/-

(പതിനായിരം)

രൂപ

ധനസഹായം നല്കി .

6 .ആര്ക്കിപരക്ടചര് രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

ലഫന്ഡ ആര്ട്സ്പ എക്ടസ്പകപര്ട് ട്ശീ പക ട്പദീപ് കുമാറിന്റ്പറ അകപക്ഷട്പകാരം 309-)o
നമ്പ്ര് റൂം ക്ടേീന്ഡ പചയ്യടന്നതിന്റ് 4,000/- (നാൈായിരം) രൂപ ധനസഹായം നല്കി.

●

എച്ച്.ഒ.രി കരാ സുനില് എഡ്കവഡ് നല്കിയ അകപക്ഷകള് ട്പകാരം പി.രി.എ
നല്കിയ സംഭാവനകള്

●

രിപാര്ട്്പമന്ഡറിപൈ AR 305/A നമ്പ്ര് റൂമിപൈ പ്ലംബിംഗ് വര്ക്കുകള് പചയ്യടന്നതിന്റ് 6,982/(ആറായിരതി പതാള്ളായിരതി എണ്പതി രണ്ട്) രൂപ ധനസഹായം നല്കി.

●

രിപാര്ട്പമന്റ്റില് പതര്മല് സ്പകാനര് വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 2,300/- (
രണ്ടായിരതി മുന്നൂറു ) രൂപ അനുവദിച്ചട

●

രിപാര്ട്പമന്റ്റും

പരിസരവും,

എം.സി.എ

രിപാര്ട്പമന്റ്റിന്റ്പറ

മുന്ഡവശവും

വൃതിയാക്കുന്നതിന്റ് 18,430 / - (പതിപനട്ായിരതി നാന്നൂറി മുപത് ) രൂപ ധന സഹായം
നല്കി .

●

ആര്ക്കിപരക്ടചര് കൗണ്സിൈിന്റ്പറ ഇന്ഡസ്പപപക്ഷന്ഡ ഫീസ്പ അരയ്ക്കുന്നതിന്റ് 2,00000 / - (
രണ്ടു ൈക്ഷം ) രൂപ ധനസഹായം നല്കി .

●

രിപാര്ട്പമന്റ്റിപൈ ഫര്ണിച്ചര് നന്നാക്കിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 10,616 / (പതിനായിരതി അറുനൂറി പതിനാ് ) രൂപ പി.രി.എ എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

രിപാര്ട്്പമന്റ്റിപൈ കിച്ചണും ലരയിനിങ് റൂമും ലരല്സ്പ ഇട് വകയില് ചിൈവായ
തുകയായ 5,500/ -(അയ്യായിരതി അഞ്ഞൂ് ) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

രിപാര്ട്്പമന്റ്റിപൈ കരായ്പൈറില് രാപടം ലപപടം നന്നാക്കിയ വകയില് ചിൈവായ
തുകയായ 500 / - ( അഞ്ഞൂ് ) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

രിപാര്ട്്പമന്റ്റിപൈ

ഇൈക്ടട്രിക്കല്

കജാൈികള്

പചയ്ത

വകയില്

തുകയായ 2,728 /- ( രണ്ടായിരതി എഴുന്നൂറി ഇരുപതി എട്് ) രൂപ

ചിൈവായ

പി.രി.എ യില്

നിന്നും അനുവദിച്ചട .

7. എം .സി . എ രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

പട്പാഫസര്.

കജാസ്പ.

രി

കജാസാഫിന്റ്പറ

അകപക്ഷട്പകാരം

രിപാര്ട്പമന്റ്്

വൃതിയാക്കുന്നതിനും,അറകുറ പണികള്ക്കുമായി 15,000/ - (പതിനയ്യായിരം ) രൂപ ധന
സഹായം നല്കി .

8 .ഫിസിസ്പക്ട രിപാര്ട്പമന്റ്്
●

പട്പാഫസര് സിനി ചട്രന്റ്പറ അകപക്ഷട്പകാരം ഓഫ്ലൈന്ഡ ക്ലാസ്പ തുരങ്ങുന്നതിന്റ്പറ
വിവിധ ആവശയങ്ങള്ക്കായി 5000 / -(അയ്യായിരം) രൂപ ധന സഹായം നല്കി

9.പകമിസ്പട്രി രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

കരാ

.ഗൗരി

ട്ശീകദവി

പക

.സി

യുപര

അകപക്ഷട്പകാരം

ഓഫ്ലൈന്ഡ

ക്ലാസ്പ

തുരങ്ങുന്നതിന്റ്പറ വിവിധ ആവശയങ്ങള്ക്കായി 5000 / - (അയ്യായിരം) രൂപ ധന സഹായം
നല്കി .

10 .മാതമാറിക്ടസ്പ രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

എച്.ഒ.രി

പട്പാഫസര്

എസ്പ

ഇരുമതിയുപര

അട്കരികറഷന്റ് കവണ്ടുന്ന കസ്റ്റഷനറി സാധനങ്ങള്

അകപക്ഷട്പകാരം

എന്ഡ.ബി.എ

വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ

തുകയായ 3,872/ - (മൂവായിരതി എണ്ണൂറി എഴുപതി രണ്ട്) രൂപ അനുവദിച്ചട .

●

എച്.ഒ.രി

പട്പാഫസര്

എസ്പ

ഇരുമതിയുപര

മപറാരു

അകപക്ഷട്പകാരം

രിപാര്ട്്പമന്ഡറികൈക്ക് ആവശയമായ കസ്റ്റഷനറി സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന്റ് 6000 / (ആറായിരം ) രൂപ ധനസഹായം നല്കി .

11 .ഫിസിക്കല് എരയൂകക്കഷന്ഡ രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

കരാ .അജയ്കുമാര് ജി ഐ യുപര അകപക്ഷട്പകാരം ഇന്ഡകരാര് കസ്റ്റരിയം ,ജിംകനഷയം
എന്നിവ വൃതിയാക്കിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ
7,500 /- (ഏഴായിരതി അഞ്ഞൂ് ) രൂപ പി.രി .എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

എച് .ഒ .രി കരാ .ട്പവീണ്കുമാര് രി. പക .യുപര അകപക്ഷട്പകാരം കകാകേജ് ട്ഗൗണ്ട്
,ഇന്ഡകരാര് കസ്റ്റരിയം ,ബാസ്പകറ് കബാള് കകാര്ട്് ,കവാേിബാള് കകാര്ട്് എന്നിവക്ക്
ചുറടമുള്ള ട്പകദശങ്ങള് വൃതിയാക്കുന്നതിന്റ് 17,043/- ( പതികനഴായിരതി നാല്പതി
മൂന്ന് ) രൂപ ധന സഹായം നല്കി .

12 .പാര്ട്് ലരം രിട്ഗി കകാഴ്സ്പ രിപാര്ട്്പമന്റ്്
●

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

വിനയചട്രന്ഡ എല് .രി.യുപര അകപക്ഷട്പകാരം സീല്

വാങ്ങിയ

വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 1,330 /- (ആയിരതി മുന്നൂറി മുപത് ) രൂപ പി.രി.എ യില്
നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് വിനയചട്രന്ഡ എല് .രി. യുപര
ആവശയമുള്ള

സാധങ്ങള്

അകപക്ഷട്പകാരം

വാങ്ങിയ വകയില്

ഓഫീസികൈക്ക്

ചിൈവായ തുകയായ

2,220 / -

(രണ്ടായിരതി ഇരുന്നൂറി ഇരുപത് ) രൂപ പി.രി. എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

ജൂനിയര് സൂട്പണ്ട് കജാബി കജായ്യുപര അകപക്ഷട്പകാരം പി.രി.രി.സി വിഭാഗതിപൈ
ഒരു കകസിന്റ്പറ വക്കാൈതു ഫീസ്പ പകാരുക്കുന്ന വകയില് ചിൈവായ 32,000 / - (മുപതി
രണ്ടായിരം) രൂപ പി .രി . എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്ക്ക്

ശമ്പ്േമായി 25,000 /- (ഇരുപതി അയ്യായിരം ) രൂപ

അനുവദിച്ചട

●

ജൂനിയര് സൂട്പണ്ട് കജാബി കജായുപര അകപക്ഷ ട്പകാരം ട്പിന്ഡറര് സര്വീസ്പ പചയ്തതും
സാനിലറസര്,
വാങ്ങിയ

ഓഫീസികൈക്കാവശയമുള്ള

വകയില്

ഇൈക്ടട്രിക്കല്

ചിൈവായ തുകയായ 17,517

സാധനങ്ങള്

എന്നിവ

/- (പതികനഴായിരതി അഞ്ഞൂറി

പതികനഴ് )രൂപ പി.രി .എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട.

●

അധിക കജാൈി പചയ്ത അധയാപകര്ക്ക് ശമ്പ്േമായി പി.രി.എ യില് നിന്നും 1,04,000 / - (ഒരു
ൈക്ഷതി നാൈായിരം രൂപ ) നല്കി .

പി.രി.എ ധനസഹായം നല്കിയ അക്കാദമികകതര ട്പവര്തനങ്ങള്

●

പി.രി.എ ഓഫിസിപൈ ക്ലാര്ക്ക് കo രാറ എന്ഡട്രി ഓപകററര്മാരുപര ശമ്പ്േ ഇനതില്
ട്ശീമതി.ദീപ എസ്പ ന്റ് 12,270/- (പട്ന്തണ്ടായിരതി ഇരുന്നൂറി എഴുപത്) രൂപ ,ട്ശീ .രാകകഷ്
എ. വി.ക്ക്

92,500 / - ( പതാണ്ണൂറി രണ്ടായിരതി അഞ്ഞൂ് ) രൂപ

ട്ശീമതി.കരഷ്മ

വിജയ്ക്ക് 1,40,590 / - ( ഒരു ൈക്ഷതി നാല്പപതിനായിരതി അഞ്ഞൂറി പതാണ്ണൂ് ) രൂപ
,ട്ശീ .അരുണ് .പി .ക്ക് 50,480 / - (അന്ഡപപതിനായിരതി നാനൂറി എണ്പത് ) രൂപ എന്നിവ
പി.രി.എ യില് നിന്നും നല്കി .

●

പി.രി

.എ

ഓഫീസ്പ

,കൈരീസ്പ

അമിനിറി

പസന്ഡറര്

,പാര്ക്കിംഗ്

ഏരിയ

എന്നിവിരങ്ങേിപൈ ക്ടേീനിങ് സ്റ്റാഫായ ട്ശീമതി വത്സൈ .എ ക്ക് ശമ്പ്േ ഇനതില് 1,60,110
/ -( ഒരുൈക്ഷതി അറുപതിനായിരതി ഒരു നൂറി പത് ) രൂപ നല്കി .

●

ക്ലിനിക്കല് ലസകക്കാേജിസ്പ് കരാ .അനു യൂ .വി ക്ക് ശമ്പ്േതിന്റ്പറ 1/3 ഭാഗം പി.രി.എ
യില് നിന്നും നല്കി. ആപക 56,533/ - (അന്ഡപതി ആറായിരതി അഞ്ഞൂറി മുപതി മൂന്ന്
) രൂപ .

●

ട്പിന്ഡസിപല് ഓഫീസിപൈ കഹാസ്പപിറാൈിറി അസിസ്റ്റന്റ്് ട്ശീ .രാഘവന്ഡ ജി. ക്ക് ശമ്പ്േ
ഇനതില് 1,86,675 /- (ഒരു ൈക്ഷതി എണ്പതി ആറായിരതി അറുനൂറി എഴുപതി
അഞ്ച്് രൂപ നല്കി .)

●

ആര്ക്കിപരക്ടചര് വിഭാഗതിപൈ ൈാബ് കം ഓഫീസ്പ അസിസ്റ്റന്റ്് ട്ശീമതി കരഖ് .പക ക്ക്
ശമ്പ്േ ഇനതില് 22,270/ - ( ഇരുപതി രാണ്ടായിരതി ഇരുനൂറി എഴുപത് ) രൂപ നല്കി
.

●

ആര്ക്കിപരക്ടചര് വിഭാഗതിപൈ കേയൂണികക്കറീവ ഇംഗ്ലീഷ് ൈക്ടച്ചറര് ട്ശീമതി . ആര്ച്ച
.എസ്പ ട്പസന്നന്റ് ശമ്പ്േ ഇനതില് 17,500 / - (പതികനഴായിരതി അഞ്ഞൂ് ) രൂപ നല്കി .

●

2020 -21 വര്ഷപത പി.രി.എ അക്കൗണ്ട്സ്പ ഓരിറ് ഫീസ്പ ആയി 41,650/ - (നാല്പതി
ഒന്നായിരതി അറുനൂറി അന്ഡപത് ) രൂപ കശഖ്ര്

ആന്ഡഡ്

ജയന്തി

ചാര്കട്ര്ഡ്

അക്കൗണ്ട്സിന്റ് നല്കി .

●

പമയിന്ഡ കഗറ് പസകയൂരിറി ജീവനക്കാരായ ട്ശീ കവൈപന്ഡ നായര് .ബി , ട്ശീ.ബിനു .റി ,ട്ശീ
.അജിത് കുമാര് എസ്പ ,ട്ശീ ഷാജികുമാര് എന്നിവര്ക്ക് ശമ്പ്േ ഇനതില് 11,09,208 / - (
പതിപനാന്നു ൈക്ഷതി ഒന്ഡപതിനായിരതി ഇരുന്നൂറി എട്് ) രൂപ നല്കി .

●

ബാക്ക് കഗറ് പസകയൂരിറി ജീവനക്കാരായ ട്ശീ .ട്പദീപ് . പക ക്ക് ശമ്പ്േ ഇനതില് 92,432 / ( പതാണ്ണൂറി രണ്ടായിരതി നാനൂറി മുപതി രണ്ട് ) രൂപ നല്കി

●

പമന്ഡസ്പ കഹാസ്റ്റല്

പസകയൂരിറി ജീവനക്കാരായ ട്ശീ.ഹരി എ, ട്ശീ.നിസാമുദീന്ഡ എ

എന്നിവര്ക്ക് ശമ്പ്േ ഇനതില് 1,38,651/- (ഒരു ൈക്ഷതി

മുപതി

എട്ായിരതി

അറുനൂറി അന്ഡപതി ഒന്ന്) രൂപ നല്കി.

●

കൈരീസ്പ കഹാസ്റ്റല് പസകയൂരിറി ജീവനക്കാരായ രാകജട്രന്ഡ നായര് രി, ട്ശീ.കസാജു
അകൈാഷയസ്പ

എന്നിവര്ക്ക്

ശമ്പ്േ

ഇനതില്

5,90,289/-

പതാണ്ണൂറായിരതി ഇരുനൂറി എണ്പതി ഒമ്പ്ത്) രൂപ നല്കി .

(അഞ്ചു

ൈക്ഷതി

●

സി.ഇ .രി സ്പകൂള് ഓഫ് മാകനജ്പമന്ഡ് പസകയൂരിറി ജീവനക്കാരായ ട്ശീ. വിശവംഭരന്ഡ ,ട്ശീ
. ജി

രാജു എന്നിവര്ക്ക് ശമ്പ്േ ഇനതില് 3,38,688 /- (മൂന്നു ൈക്ഷതി മുപതി

എട്ായിരതി അറുനൂറി എണ്പതി എട്് ) രൂപ നല്കി .

●

സി.സി.എഫ് ജൂനിയര് കട്പാട്ഗാമര് ട്ശീമതി .നീതു .എസ്പ ന്റ് ശമ്പ്േ ഇനതില് 31,290 / - (
മുപതി ഒന്നായിരതി ഇരുനൂറി പതാണ്ണൂ് ) രൂപ നല്കി .

●

പി.ജി.രീന്ഡ

ഓഫിസിപൈ

ക്ലാര്ക്ക് കം രാറാ എന്ഡട്രി ഓപകററര്

ട്ശീമതി .അരുണ

കഗാപിക്ക് ശമ്പ്േതിന്റ്പറ ഒരു ഭാഗം പി.രി.എ. യില് നിന്നും നല്കി .ആപക 58,190 /- (
അന്ഡപതി എട്ായിരതി ഒരുനൂറി പതാണ്ണൂ് ) രൂപ

●

പമയിന്ഡ ബില്രിംപഗ്ല ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫുകോയ ട്ശീമതി .ൈാജി , ട്ശീമതി. ബിരു എന്നിവര്ക്ക്
ശമ്പ്േ ഇനതില് 2,40,000 / - (രണ്ടു ൈക്ഷതി നാല്പതിനായിരം )രൂപ .

●

സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അകസ്സാസികയറ് പട്പാഫസര് കരാ .ഷിബു .എ യുപര
അകപക്ഷ ട്പകാരം കയാമ്പ്സ്സില് പവള്ളതിന്റ്പറ ൈഭയതക്കുകവണ്ടി അറകുറപണികള്
നരതിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 21,106/ - ( ഇരുപതി ഒന്നായിരതി ഒരു നൂറി
ആ്) രൂപ പി.രി. എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

ഇൈക്ടട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്് പട്പാഫസര് കസാഹന്ഡ പ്ലാസിഡ്
കജാണ്

ന്ഡ്്പറ അകപക്ഷ

ട്പകാരം സ്പട്രീറ് ലൈറടകള് നന്നാക്കുന്നതിന്റ് 15,000 / - (

പതിനയ്യായിരം ) രൂപ ധന സഹായം നല്കി .

●

ഇൈക്ടട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്് പട്പാഫസ്സര് കസാഹന്ഡ പ്ലാസിഡ്
കജാണ് ന്ഡ്്പറ

അകപക്ഷ ട്പകാരം

പമയിന്ഡ

കലാക്ക്

ലൈട്ബറി

എന്നിവിരങ്ങേില്

ഫ്ലൂറപസന്റ്് ൈാമ്പ്് ,സീൈിംഗ് ഫാന്ഡ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു 15,000 / - ( പതിനയ്യായിരം )
രൂപ ധന സഹായം നല്കി .

●

പരക്ടനിക്കല് കസ്റ്റാര് കീപര് ട്ശീ. സിജു കജാണ് പി.സി യുപര അകപക്ഷട്പകാരം പരക്ടനിക്കല്
കസ്റ്റാറില് ഇൈക്ടട്രിക്കല് വര്ക്കുമായി ബന്ധപപട്് 1500/- (ആയിരതി അഞ്ഞൂ് ) രൂപ ധന
സഹായം നല്കി .

സര്ജന്ഡ്

ട്ശീ .മകഹട്ര കുമാര് .എം നല്കിയ അകപക്ഷകള് ട്പകാരം പി.രി.എ

യുപര സംഭാവനകള്
●

കയാമ്പ്സ്സിപൈ ആവശയതിന്റ് ഇൈക്ടട്രിക്കല് സാധനങ്ങള് വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ
തുകയായ 816 /- ( എണ്ണൂറി പതിനാ് ) രൂപ .

●

പമയിന്ഡ

ബിഎല്രിങ്ങില്

ഇൈക്ടട്രിക്കല്

സാധനങ്ങള്

വാങ്ങുവാന്ഡ 5,922 / -

(അയ്യായിരതി പതാള്ളായിരതി ഇരുപതി രണ്ട് ) രൂപ ധന സഹായം നല്കി

●

പമയിന്ഡ

കഗറ് പസകയൂരിറി

ജീവനക്കാര്ക്ക് ഗ്ലൗസ്പ വാങ്ങിയ

വകയില്

ചിൈവായ

തുകയായ 480 /- നാനൂറി എണ്പത് രൂപ .

●

ട്ഗാസ്പ കട്ിംഗ് പമഷിന്ഡ ഉപകയാഗതിന്റ് പപകട്രാള് വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ 1385 /
- (ആയിരതി മുന്നൂറി എണ്പതി അഞ്ച്) രൂപ .

●

മണ്പവട്ി ,എൈിവിഷം ,കയര് എന്നിവ വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 1111 /( ആയിരതി ഒരുന്നൂറി പതിപനാന്നു ) രൂപ .

●

എം.ബി. എ

രിപാട്്പമന്റ്റ ,സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് ഗാര്രന്ഡ,ഔട്് കഗറ്

എന്നിവിരങ്ങേിപൈ

മരച്ചിൈലകള് മുറിച്ചട മാറടവാന്ഡ 5000 /- രൂപ ധന സഹായം നല്കി .
●

കൈരീസ്പ കഹാസ്റ്റൈിനു

മുന്നില്

തരസ്സമായി നിന്നിരുന്ന പാഴ്മരം മുറിച്ചട മാറിയ

വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 3000 / - (മുവായിരം ) രൂപ .

●

പമയിന്ഡ കഗറ് പസകയൂരിറി റൂമില് രാപടം വാല്വും വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ
തുകയായ 388 /-(മുന്നൂറി മുപതി എട്് ) രൂപ .

●

പഴയ ഇൈക്ടകട്രാണിക്ടസ്പ ബില്രിംഗ് പൈ കചാര്ച്ച പരിഹരിച്ച വകയില് ചിൈവായ
തുകയായ 8,000 /-( എട്ായിരം ) രൂപ .

●

കകാകേജിന്റ് മുന്ഡവശപത ഫൗലണ്ടന്ഡ ഗാര്രാനു ചുറടമായി മുേപകാണ്ട് വൈയം
തീര്ത വകയില് 1625 /- (ആയിരതി അറുനൂറി ഇരുപതി അഞ്ച് ) രൂപ .

●

ട്ഗാസ്പ കട്ിംഗ് പമഷീന്ഡ ഉപകയാഗതിന്റ് പപകട്രാള് വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ
തുകയായ 1050 / -(ആയിരതി അമ്പ്ത് )രൂപ .

●

പമന്ഡസ്പ കഹാസ്റ്റല് പരിസരത് ഫ്ലക്ടസ്പ കബാര്ഡ് സ്ഥാപിച്ചതും കകാകേജിന്റ് മുന്ഡവശപത
മുള്ള് കവൈിയ്ക്ക് പകട്് കമ്പ്ി വാങ്ങിയതുമായ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 589 /(അഞ്ഞൂറി എണ്പതി ഒന്ഡപത് ) രൂപ.

●

പമയിന്ഡ ബില്രിങ്ങില്

കരായ്പൈറിപൈ പ്ലംബിംഗ്

കജാൈികള്

പൂര്തിയാക്കിയ

വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 1550 /- (ആയിരതി അഞ്ഞൂറി അന്ഡപത് ) രൂപ .

●

എഴുപതി

നാൈാമത്

സവാതട്ന്തയ

ദിനാകഘാഷങ്ങകോരനുബന്ധിപിച്

പൂവ,ൈരു

എന്നിവ വാങ്ങിയ വകയില് ,ചിൈവായ 432 / -( നാന്നൂറി മുപതി രണ്ടു ) രൂപ

സര്ജന്ഡ് ട്ശീ .രാജന്ഡ എം നല്കിയ അകപക്ഷകള് ട്പകാരം പി.രി എ യുപര
സംഭാവനകള് .
●

പവര് സിസ്റ്റം ൈാബിനു സമീപപത മരം മുറിച്ച വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 4000 /
- ( നാൈായിരം )രൂപ .

●

സിവില് രിപാര്ട്പമന്ഡ് ,എം.സി.എ. രിപാര്ട്പമന്റ്് എന്നിവക്ക്

സമീപമുള്ള

മരച്ചിൈലകള് മുറിച്ചട മാറിയ വകയില്, ചിൈവായ തുകയായ 4000/ - (നാൈായിരം) രൂപ .

●

കുേതിനു സമീപപത പാഴ്മരം മുറിച്ചട മാറിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 6000 /
-(ആറായിരം )രൂപ .

●

സര്ജന്റ്്

ഓഫിസ്പ

,ബാക്ക്

കഗറ്

പസകയൂരിറി

ഓഫീസ്പ

,എന്നിവിരങ്ങേികൈക്ക്

കുരിപവള്ളം വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 7210 /-( ഏഴായിരതി ഇരുനൂറി
പത്്) രൂപ .

●

ട്ശീമതി. സിനി ചട്രന്ഡ്്പറ അകപക്ഷട്പകാരം ട്പിന്ഡസിപല് ഓഫീസില് മീറിംഗുകള്
നരതിയതും ,ഓഫീസ്പ ആവശയതിനായി സാധനങ്ങള് വാങ്ങിയതുമായ വകയില് 10,381
/- ( പതിനായിരതി മുന്നൂറി എണ്പതി ഒന്ന് ) രൂപ അനുവദിച്ചട .

●

പഫയര്

കകാപി

സൂട്പണ്ട്

വിനിത

കുമാരി

ഇ

.വി

യുപര

അകപക്ഷ

ട്പകാരം

അഡ്മിനിസ്പകട്രറീവ ഓഫീസില് കുരിപവള്ളം വാങ്ങിയ വകയില് 2,520 / ( രണ്ടായിരതി അഞ്ഞൂറി ഇരുപത് ) രൂപ പി.രി എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

ട്ശീമതി ഹനീസ എ യുപര അകപക്ഷ ട്പകാരം അഡ്മിഷന്ഡ രജിസ്റ്റര് ട്പിന്റ്റിങ്ങിനു 1841 / ( ആയിരതി എണ്ണൂറി നാല്പതി ഒന്ന് ) രൂപ ധന സഹായം നല്കി .

●

ഓഫീസ്പ അസിസ്റ്റന്റ്് ട്ശീ. ട്പശാന്ത് ആര്. എസ്പ ന്ഡ്്പറ അകപക്ഷ ട്പകാരം പറകക്കാര്ഡ്
റൂമില് സാധനങ്ങള് മാറി വച്ച വകയില് 5000 /- ( അയ്യായിരം )രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും
അനുവദിച്ചട.

●

ട്ശീ .ചിട്ത കമ്പ്യൂട്ിങ് പസന്ഡ്്പററില് പക.രി .യു വാൈയൂ കവഷന്ഡ കയാമ്പ്ിന്റ്പറ ഭാഗമായി
രയൂട്ി പചയ്ത ട്ശീ .ട്ശീതിന്ഡ പി .എസ്പ ,ട്ശീ .അകജഷ് എം എന്നിവര്ക്ക് ഒരു ദിവസപത
കവതനമായി 645 /- (അറുനൂറി നാല്പതി അഞ്ച് ) രൂപ വീതം നല്കി .

●

രീന്ഡ റിസര്ച്ച് കരാ .സിന്ധു .ജി യുപര അകപക്ഷട്പകാരം ട്പിന്ഡറര് റീഫില് പചയ്തതും
രജികസ്റ്റര്ഡ് കപാസ്റ്റ്

അയച്ചതും ,സര്ട്ിഫിക്കറ് ൈാമികനറ്

പചയ്തതുമായ

വകയില്

ചിൈവായ തുകയായ 1817 / - (ആയിരതി എണ്ണൂറി പതികനഴ് ) രൂപ പി.രി എ യില്
നിന്നും അനുവദിച്ചട .
●

കകാണ്ഫിരന്ഡഷയല് അസിസ്റ്റന്ഡ് ദിവയ .ബി യുപര അകപക്ഷട്പകാരം രീന്ഡ ഓഫീസില്
മീറിംഗുകള് നരതിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 345 / - (മുന്നൂറി നാല്പതി
അഞ്ച് ) രൂപ പി.രി.എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

യു .ജി .രീന്ഡ

അബ്ദടല് നിസ്സാര് . എം

ന്ഡ്്പറ

അകപക്ഷട്പകാരം

രീന്ഡ ഓഫിസില്

ഇൈക്ടട്രിക്കല് പമയിന്റ്റനന്ഡസിനും പനറ്്വര്ക്ക് റീ ഇന്ഡസ്റ്റാള് പചയ്യടന്നതിനുമായി 5900 /
- ( അയ്യായിരതി പതാള്ളായിരം ) രൂപ ധന സഹായം നല്കി .

●

യൂ .ജി . രീന്ഡ അബ്ദടള് നിസ്സാര് എം ന്ഡ്്പറ അകപക്ഷട്പകാരം രീന്ഡ ഓഫീസില്
ആവശയമായ സാധനങ്ങള്
നല്കി .

വാങ്ങുവാന്ഡ 10000/- (പതിനായിരം) രൂപ ധന സഹായം

●

സീനിയര് കട്ഗഡ് ലൈകട്ബറിയന്ഡ ട്ശീമതി. ബിരു .ജി യുപര അകപക്ഷട്പകാരം ബാര്കകാഡ്
സ്പകാനര് റിപയര് പചയ്തതും , പസന്ഡട്രല് ലൈട്ബറിയിപൈ പസൈലടൈാര് ഏരിയ ക്ലീന്ഡ
പചയ്തതുമായ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 4003 / - ( നാൈായിരതി മൂന്ന് ) രൂപ
പി.രി.എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

പി.രി.എ പസട്കട്റി കരാ .ലബജു ശശിധരന്ഡ നല്കിയ അകപക്ഷകള് ട്പകാരം പി
.രി .എ .യുപര സംഭാവനകള്
●

പി .രി .എ ഓഫീസില് പഫവികക്കാള് ,ബാററി ,ഹിറ് ,മിനറല് വാട്ര് ,കഫാര്ക്ട

ബിഗ്

,ലൈകസാള് എന്നിവ വാങ്ങിയ വകയില് ചിൈവായ തുകയായ
7583 /- (ഏഴായിരതി അഞ്ഞൂറി എണ്പതി മൂന്ന് ) രൂപ

●

പി.രി.എ ഓഫിസില് പനറ്്വര്ക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റ് ചിൈവായ

തുകയായ

17,140 / -(പതികനഴായിരതി ഒരു നൂറി നാല്പത് ) രൂപ .

●

പി.രി .എ

ഓഫീസില് കഫാകട്ാ കകാപി

പമഷീന്ഡ നന്നാക്കിയതിനും

കരാണര്

റീഫില്

പചയ്തതിനുമായി ചിൈവായ തുകയായ 20,229 / - ( ഇരുപതിനായിരതി ഇരുനൂറി
ഇരുപതി ഒന്ഡപത് ) രൂപ

●

കകാകേജ് അഡ്മിഷന്ഡ്്പറ ഭാഗമായി കഫാള്രര് ,മറട കസ്റ്റഷനറി ഐറംസ്പ കൂരാപത
ആന്റ്റി റാഗിംഗ് കഫാം,രിക്ലകറഷന്ഡ കഫാം എന്നിവയുപര ട്പിന്റ്റിങ്ങിനും പറസിപ്റ്
ബുക്ക് ,കാഷ് ബുക്ക് തുരങ്ങിയവ വാങ്ങുവാനും, അഡ്മിഷന്ഡ കജാൈിയുപര ഭാഗമായി
ഭക്ഷണവും പവള്ളവും

വാങ്ങാനും ,ക്ലീനിങ്

നരതാനും,ജനകററര് വാരകയ്ക്ക്

എരുക്കാനും മറടമായി 2,44,199 / ●

(രണ്ടു ൈക്ഷതി

നാല്പതി നാൈായിരതി

ഒരു നൂറി പതാണ്ണൂറി ഒന്ഡപത് )

രൂപ

അനുവദിച്ചട .
●

സി ഇ രി പസകയൂരിറി ജീവനക്കാരായ ട്ശീ കവൈപന്ഡ നായര് .ബി ,ട്ശീ ബിനു റി , ട്ശീ
അജിത്കുമാര് .എസ്പ ,ട്ശീ ആര് ഷാജികുമാര് , ട്ശീ ഹരി എ , ട്ശീ നിസാമുദീന്ഡ .എ ,ട്ശീ ബി .
വിശവംഭരന്ഡ , ട്ശീ ജി .രാജു ,ട്ശീ ഭാസ്പകരപിലള്ള ,ട്ശീ കദവരാജന്ഡ .പി ,ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്
ട്ശീമതി വത്സൈ. എ , ട്ശീമതി ൈാജി എസ്പ എസ്പ , ട്ശീമതി ബിരു പി , പി രി എ അസിസ്റ്റന്റ്്
ട്ശീമതി കരഷ്മവിജയ് , കഹാസ്പപിറാൈിറി അസിസ്റ്റന്റ്് ട്ശീ രാഘവന്ഡ ജി ,രീന്ഡ ഓഫീസ്പ

ക്ലാര്ക്ക് കം രാറാ എന്ഡട്രി ഓപകററര് ട്ശീമതി അരുണാകഗാപി എന്നിവര്ക്ക് ഓണം
പഫസ്റ്റിവല് അൈവന്ഡസായി 1200/- ( ആയിരതി ഇരുനൂറി പത് ) രൂപ വീതം നല്കി .

●

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് ട്ശീ വിനയചട്രന്ഡ എല് രി യുപര അകപക്ഷട്പകാരം അഡ്മിഷന്ഡ
ആവശയതിന്റ് സാധനങ്ങള് വാങ്ങിയ വകയില് 10000/- ( പതിനായിരം രൂപ ) രൂപ
ധനസഹായം നല്കി .

●

പമക്കാനിക്കല് വിഭാഗതിപൈ അകസ്സാസികയറ് പട്പാഫസര് കരാ . രാജ്കുമാര് .എം .ആര്
ന്റ്പറ അകപക്ഷട്പകാരം എന്ഡ ബി എ

അപട്കരികറഷന്റ്പറ ഭാഗമായി മീറിംഗുകള്

സംഘരിപിച്ച വകയില് ചിൈവായ തുകയായ 60460/- (അറുപതിനായിരതി നാനൂറി
അറുപത് ) രൂപ പി രി എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .

●

പി രി എ യുപര അധീനതയിൈുള്ള ഇകക്കാ വാനിന്റ്പറ സര്വീസിനും ഇന്ഡഷുറന്ഡസ്പ
പുതുക്കിയ

വകയിൈും

ചിൈവായ

24287/-

(ഇരുപതിനാൈായിരതി

ഇരുനൂറി

എണ്പതിഏഴ് ) രൂപ പി രി എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട .
●

വിദയാര്ഥികേടപര ഈ വര്ഷപത ട്ഗൂപ് ഇന്ഡഷുറന്ഡസ്പ 301309/- (മൂന്ന് ൈക്ഷതി
ആയിരതി മുന്നൂറി ഒന്ഡപത് )രൂപ അരച്ചട .

●
●

പൂപനയില് വച്ച് നരന്ന ഐ ഇ ഇ ഇ കകാണ്ഫറന്ഡസ്പ രജിസ്പകട്രഷന്ഡ ഫീസായി
ഇൈക്ടട്രിക്കല് രിപാര്ട്പമന്റ്റിപൈ അവസാനവര്ഷ വിദയാര്ഥിയായ അഗസ്റ്റിന്ഡ കജാസ്പ
എന്ന കുട്ിക്ക് 5500/- ( അയ്യായിരതി അഞ്ഞൂ് ) രൂപ പി രി എ യില് നിന്നും അനുവദിച്ചട
.

●

സി.ഇ.രി ട്പിന്ഡസിപല് കരാ. ജിജി.സി.വിക്കു ഈ അവസരതില് ഞാന്ഡ

കൃതജ്ഞത

കരഖ്പപരുതിപക്കാള്ളടന്നു. കാരയക്ഷമമായ ട്പവര്തനം കാഴ്ചപവക്കാന്ഡ പി.രി.എ. ക്ക്
സാധിച്ചത് അകേഹതിപെ ദീര്ഘ വീക്ഷണതിന്റ്പറയും കനതൃ ഗുണതിന്റ്പറയും
മികവിൈാണ്.
●

പി.രി.എ യുപര എൈലാ ട്പവര്തനങ്ങേടപരയും വിജയതില് ലവസ്പട്പസിരന്റ്് ട്ശീ
പക.രി.

ബാൈഭാസ്പകരന്ഡ

ട്പവര്തനങ്ങള്

ട്പകതയക

സുഗമമായി

പരാമര്ശം

മുകന്നാട്ട

അര്ഹിക്കുന്നു.

പകാണ്ട്കപാകുവാന്ഡ

പി.രി.എ

യുപര

അകേതിന്റ്പറ

പരൈികഫാണില് കൂരിയും കനരിട്ടമുള്ള നിര്കേശങ്ങള് ഏപറ സഹായകമായിട്ടണ്ട്..
അകേഹതിപെ

പരിപൂര്ണ

കരഖ്പപരുതിപക്കാള്ളടന്നു.

പിന്തുണയ്ക്ക്്

ഞാന്ഡ

ഹൃദയം

നിറഞ്ഞ

നരി

●

പി.രി.എ യുപര പട്രഷറര് കരാ. മിനി.വി.പി യുപര നിസ്സവാര്ഥ കസവനങ്ങള്ക്ക് ഈ
കഫാറതിപൈ

ഓകരാരുതരുപരയും

എപെയും

കപരില്

ഞാന്ഡ

കൃതജ്ഞത

കരഖ്പപരുതുന്നു.
●

പി.രി.എ

യുപര

കജായിന്റ്റ്

പസട്കട്റി

ട്ശീമതി

ബീന.എസ്പ.എസ്പ

ന്റ്പറ

നിസ്സവാര്ഥ

കസവനങ്ങള്ക്ക് ഈ കഫാറതിപൈ ഓകരാരുതരുപരയും എപെയും കപരില് ഞാന്ഡ
കൃതജ്ഞത കരഖ്പപരുതുന്നു.
●

പി.രി.എ യുപര മറട എക്ടസികയൂട്ീവ അംഗങ്ങള് ഓകരാരുതര്ക്കും
സജീവമായ

പിന്തുണക്കും

സാന്നിധയതിനും

നിര്കേശതിനും

അവരുപര

അകമഴിഞ്ഞ

നരി

കരഖ്പപരുതുന്നു.
●

സി.ഇ.രി യിപൈ റിസര്ച്ച് രീന്ഡ സകന്താഷ് കുമാര് എ.സ്പ , പി .ജി. രീന്ഡ കരാ. സുനില്
എഡ്കവഡ് , യു ജി രീന്ഡ അബ്ദടല് നിസാര് മുന്ഡ പിജി രീന്ഡ കരാ.എസ്പ ജയകുമാര് എൈലാ
വകുപടകേടപരയും തൈവന്മാര്, അധയാപകര്, അട്മിനിസ്പപട്രരിവ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്
മുതൈായവര്ക്ക് അവരുപര സഹകരണതിനും പിന്തുണക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നരി
അറിയിക്കുകയാണ്.

●

പി.രി.എ യുപര ഓഫീസ്പ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങോയ മിസ്പ. കരഷ്മ വിജയ് , ട്ശീ അരുണ് പി, ട്ശീ
രാകകഷ്.എ.വി, ട്ശീമതി ദീപ.എസ്പ, എന്നിവര്ക്കും ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ് പമമ്പ്റായ ട്ശീമതി
വത്സൈക്കും അവരുപര സഹായതിനും പിന്തുണക്കും നരി കരഖ്പപരുതിപക്കാള്ളടന്നു.

●

അകങ്ങയറം സതയസന്ധതകയാപരയും പരിപൂര്ണ സമര്പണകതാപരയും വിദയാഭയാസ
രംഗത്് ട്പവര്തിച്ച വിദയാര്ഥികള്ക്ക് അവരുപര സവപ്നങ്ങള് തിരിച്ചറിയുവാനും
സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും ട്പാപ്തി നല്കിയ, ദീര്ഘകാൈപത സര്വീസിനു കശഷം
വിരമിച്ച എൈലാ അധയാപകര്ക്കും ഞാന്ഡ ഈ അവസരതില് ആശംസകള് അര്പിക്കുന്നു.

●

അവരവരുപര തിരക്കുകള്മാറിവച്ച് ഇന്നിവിപര സൂം മീറില് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന
എൈലാ

രക്ഷാകര്താക്കള്ക്കും

ഞാന്ഡ

കരഖ്പപരുതുന്നു.സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന

പി.രി.എ

രീമിന്റ്

കവണ്ടി

എൈലാകപരുപരയും

പരിഗണനക്കും

അംഗീകാരതിനുമായി ഞാന്ഡ ഈ റികപാര്ട്് സവിനയം സമര്പിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം

കരാ . ലബജുശശിധരന്ഡ
പി.രി.എ, പസട്കട്റി

നരി

ക

ോകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിിംഗ് ട്രിവോന്ഡട്രിം
പോരന്റ് രീച്ചര് അകസോസികയഷന്ഡ
ബജറ്റ് 2021 – 2022

വരവ്
പിടിഎ സംഭാവന

:

93,00,000

തിരിച്ചടവ്

:

200000

മുന്ബാക്കി

:

3,00,000

ആകെ

:

98,00,000

ഡിപ്പാര്ട്ടുകമന്റ് വിഹിതം

:

29,40,000

െയാമ്പസ് കെലവ്

:

3,00,000

കപാതു കെലവ്

:

2,00,000

വവതനം

:

50,00,000

ചെലവ്

വിദ്യാര്ട്ഥിെളുകടപ്പവര്ട്തനങ്ങള്ക്ക്കു :

5,00,000

പിടിഎ

:

5,00,000

ഓഡിറ്് ഫീ

:

70000

ആകെ കെലവ്

:

95,10,000

നീക്കിയിരുപ്പ്

:

2,90,000

വിരമിച്ച അധയാപകരും ജീവനക്കാരും
അദ്ധ്യാപകര്

അനദ്ധ്യാപകര്

ജീവനക്കാര്

